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Como está organizado o Serviço de 

Aprovisionamento do Centro Hospita-

lar Barreiro Montijo?

O Serviço de Aprovisionamento do 

CHBM encontra-se certificado desde 

2009 através da norma ISO 9001:2008, 

pelo sistema de “gestão e controlo de 

stocks e aquisição de bens e serviços“, 

tendo este ano renovado a sua certifi-

cação, atualizando o referencial para a 

norma ISO 9001:2015.

Em 2007, o Serviço de Aprovisiona-

mento concluiu a 3.ª fase de um Projeto 

Integrado de Logística Hospitalar, com 

a beneficiação do armazém e a refor-

mulação do processo logístico, através 

do sistema e-kanban.

Este sistema veio permitir a eficiência 

na gestão de stocks e consumos. Todos 

os produtos consumidos passaram a ser 

registados online, através de um termi-

nal móvel, a informação é devolvida ao 

armazém e o sistema produz os alertas 

da quantidade de material a repor aos 

serviços, com base nos níveis acorda-

dos, ou o ajustamento em função das 

necessidades do serviço e/ou dos obje-

tivos do CHBM. 

Os produtos são posteriormente reposi-

cionados por colaboradores do Serviço 
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de Aprovisionamento em armários 

dos serviços requisitantes, libertan- 

do o tempo dos enfermeiros para ou-

tras tarefas.

Este modelo de reposição está im-

plementado em 69 serviços clínicos/

armazéns periféricos do CHBM e per-

mite reduzir os stocks existentes nos 

serviços e no Armazém Geral. Permite, 

ainda, rentabilizar os recursos humanos 

e materiais, evitando desperdícios e ga-

rante a existência de um inventário per-

manente dos materiais existentes.

Quais as principais atividades que es-

tão sob a sua responsabilidade?

A grande missão deste Serviço passa 

por disponibilizar, de um modo perma-

nente, os bens e serviços necessários e 

adequados ao regular funcionamento 

do CHBM, em quantidade e qualidade, 

no momento oportuno, ao menor custo 

e segurança desejada.

 

A equipa é constituída por uma Dire-

tora, uma responsável administrativa, 9 

assistentes - técnicos no Setor Adminis- 

trativo da Gestão de Compras, 3 assis- 

tentes técnicos e 5 assistentes opera- 

cionais no Setor de Gestão de Stocks, 

que inclui a área da logística.

Relativamente à atividade desenvolvi-

da, este serviço tem competências para:

a) Planear as necessidades - trabalho 

realizado em colaboração com os 

serviços utilizadores/clientes internos;
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b) Garantir a gestão administrativa e 

económica de todos os procedimentos 

de aquisição de bens e serviços e de 

obras públicas, em conformidade com 

as disposições legais;

c) Efetuar a gestão e controlo dos 

stocks, designadamente o desenvolvi-

mento das ações de gestão administra-

tiva, económica e física dos stocks; 

d) Garantir a eficácia de um modelo 

logístico em linha com os objetivos es-

tratégicos do CHBM; 

e) Fomentar a articulação entre os 

seus profissionais e os profissionais dos 

serviços utilizadores/clientes internos, 

assegurando a rentabilização dos re-

cursos e negociar as condições mais 

vantajosas para a organização, no âmbi- 

to das consultas efetuadas e dos pro-

cedimentos de aquisição aprovados, 

em aplicação dos métodos e técnicas 

de mercado concorrencial.

O Serviço de Aprovisionamento do 

CHBM é pioneiro em algum serviço?

Sim. Foi o primeiro serviço do SNS a 

obter esta certificação e o segundo a 

implementar o modelo logístico e-kan-

ban. Foi, ainda, o primeiro a implemen-

tar o programa de custeio ao doente 

no Bloco Operatório (referenciado pelo 

Tribunal de Contas como boa prática) 

e respetivo modelo logístico de bens 

consignados.  

O CHBM tem promovido medidas ino-

vadoras na área do Aprovisionamento. 

Quais os benefícios que têm sido al-

cançados?

Com uma periodicidade que começou 

por ser mensal, reúne um Grupo de 

Benchmarking em Aprovisionamento, 

composto atualmente por dez hospi-

tais, com o objetivo de identificar boas 

práticas, analisar matérias de elevada 

complexidade, estudar o impacto da 

entrada em vigor de normas e pro-

cedimentos legais, relacionados com a 

aquisição de bens e serviços, permitin-

do ainda a reflexão sobre matérias de 

índole organizacional e operacional, 

próprias da função logística das uni-

dades hospitalares.

Na génese deste projeto esteve o tra-

balho desenvolvido, desde 2014, com 

os outros hospitais da Península de 

Setúbal (Centro Hospitalar de Setúbal 

e Hospital Garcia de Orta), de con-

tratação conjunta de bens e serviços, 

com economias de escala com impacto 

financeiro relevante para todas as Insti-

tuições.

Considerando as mais-valias já alcança-

das com este trabalho conjunto, o 

Serviço de Aprovisionamento do CHBM 

impulsionou o alargamento deste grupo 

de trabalho, tendo o CHBM convidado 

outras unidades hospitalares do SNS 

para integrarem o “Grupo de Bench-

marking em Aprovisionamento”. Atu- 

almente, este Grupo conta já com 10 

entidades hospitalares: Centro Hospita-

lar Barreiro Montijo; Hospital Garcia de 

Orta; Centro Hospitalar de Setúbal; Uni-

dade de Saúde Local do Norte Alente-

jano; Unidade de Saúde Local do Baixo 

Alentejo; Hospital Distrital de San-

tarém; Hospital Prof. Doutor Fernando 

da Fonseca; Centro Hospitalar de Lis-

boa Ocidental; IPO de Lisboa e Instituto 

de Oftalmologia Dr. Gama Pinto.

O Grupo de Benchmarking em Apro-

visionamento é um projeto inovador 

que promove a melhoria contínua das 

organizações e a aprendizagem con-

junta dos profissionais, em prol da 

satisfação eficaz das necessidades de 

bens e serviços essenciais à missão das 

unidades hospitalares envolvidas, con-

tribuindo, ainda, para a eficiência e sus-

tentabilidade destas Instituições.

Qual a gestão estratégica para o fu-

turo?

O Serviço de Aprovisionamento en-

tende que estes projetos e reconheci-

mento são muito motivadores para as 

equipas, para a gestão intermédia e 

para os Conselhos de Administração. 

Continuamos a investir numa gestão es-

tratégica, abordando este Serviço numa 

perspetiva multidisciplinar - logística, 

técnica, económica e jurídica - tendo 

em conta os princípios da eficiência e 

eficácia na realização da despesa e da 

proporcionalidade. 

Com uma periodicidade 

que começou por 

ser mensal, reúne um 

Grupo de Benchmarking 

em Aprovisionamento, 

composto atualmente 

por dez hospitais,  

com o objetivo  

de identificar boas 

práticas, analisar 

matérias de elevada 

complexidade, estudar 

o impacto da entrada 

em vigor de normas 

e procedimentos legais.

“

“
“
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Continuaremos a manter esta visão, 

com particular enfoque no cliente, 

numa perspetiva de manter os resulta-

dos de satisfação obtidos nos últimos 

anos, mantendo uma atitude de res- 

ponsabilização e envolvimento.

Continuaremos  

a manter esta nossa 

visão, com particular 

enfoque no cliente, 

numa perspetiva 

de manter os resultados  

de satisfação obtidos 

nos últimos anos, 

mantendo uma atitude 

de responsabilização  

e envolvimento.

“

“

Equipa do Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospital Barreiro Montijo



públicos da UE, partilhando projetos 

e benefícios já alcançados e, paralela-

mente, delinear estratégias futuras.

No encerramento do evento, a Minis-

tra da Presidência e da Modernização 

Administrativa, Maria Manuel Leitão 

Marques, referiu que: “No que diz res- 

peito à contratação pública, em Por-

tugal, garantimos a transparência dos 

dados, permitindo a qualquer utilizador 

a sua consulta e utilização. O contínuo 

financiamento a projetos tecnológicos 

permite melhorar os serviços prestados 

a entidades, profissionais e cidadãos”.

Dirigindo-se aos representantes das di-

versas entidades presentes, Maria Ma-

nuel Leitão Marques reforçou ainda que: 

“Contem sempre connosco. Nós con-

tamos sempre convosco” e agradeceu 

particularmente à SPMS, pelo trabalho 

realizado no âmbito da transformação 

digital, nomeadamente a parceria com 

a AMA no rastreio do cancro.

De forma a premiar o trabalho realiza-

do na área da transformação digital da 

Contratação Pública na União Euro-

peia, foram entregues três prémios. O 

Instituto dos Mercados Públicos, do Im-

obiliário e da Construção (IMPIC), res- 

ponsável pela plataforma Portal Base, 

foi distinguido com o segundo lugar.

Empenhada no avanço desta mudança 

digital na Contratação Pública, a SPMS 

promove iniciativas que fomentam o 

diálogo e a adoção de boas práticas, 

com impacto na economia e na socie-

dade e, deste modo, contribuindo para 

melhorar a eficiência e a eficácia dos 

serviços públicos. O V Seminário, que 

irá decorrer nos próximos dias 21 e 22 

de novembro, em Lisboa, é uma dessas 

iniciativas.

Em representação da SPMS, EPE, Henri-

que Martins, Presidente do Conselho de 

Administração, participou como orador 

na conferência “Digital Transformation 
of Public Procurement” (transformação 

digital nos contratos públicos), organ-

izada pela Comissão Europeia, que 

decorreu no dia 18 de outubro, no Pátio 

da Galé, em Lisboa.

Enquanto responsável pelos Sistemas 

de Informação e pelas Compras Públi- 

cas na Saúde, a SPMS, EPE assume um 

papel estratégico na tecnologia, ino-

vação digital e mudança de paradig-

ma em Portugal, sendo o seu trabalho 

reconhecido a nível europeu.

“A chave é centralizar, otimizar e racio- 
nalizar a aquisição de bens e serviços 
na área da saúde”, sublinhou Henri-

que Martins, durante a sua intervenção. 

Numa abordagem à experiência já ad-

quirida pela SPMS, o Presidente do 

CA apresentou projetos bem-sucedi-

dos, nomeadamente as plataformas 

eletrónicas como o Catálogo Eletrónico 

Compras na Saúde, a Gestão Partilhada 

de Frota do Ministério da Saúde (GP-

FMS) e a Plataforma Booking Viagens e 

Alojamento (PBVA).

Aferir o número de veículos, ambulân-

cias e helicópteros, monitorizar a frota 

e promover a otimização dos recur-

sos disponíveis no Ministério da Saúde, 

bem como os custos associados, são 

alguns dos desafios propostos à SPMS, 

que encontram resposta através des-

tas plataformas, instrumentos que 

permitem simplificar e desmaterializar 

procedimentos, com maior equidade, 

sustentabilidade, transparência, redução 

de tempo e de custos.

Contando com a participação de vários 

e prestigiados oradores do setor públi-

co, nacional e europeu, e representantes 

do setor privado, esta conferência teve 

como finalidade impulsionar o debate 

na comunidade envolvida em contratos 

SPMS participa em conferência europeia

Digital Transformation 
of Public Procurement
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Acordos-Quadro na Área de Serviços  
e Bens Transversais

Assinatura de contrato

Decorreu no dia 3 de outubro, na sede 

da SPMS, em Lisboa, a assinatura de 

quatro contratos, com várias entidades, 

ao abrigo de Acordos-Quadro (AQ) 

de bens e serviços transversais para: 

Aquisição de televisores e suportes; 

Prestação de serviços de gestão, in-

ventariação, etiquetagem e reconci- 

liação de ativos e implementação de 

um sistema de informação de gestão; 

Prestação de serviços de contabili-

dade de gestão e implementação de 

um sistema de informação de gestão; 

Prestação de serviços de Software AS 

A Service (SaaS) em Cloud.

Na sessão, presidida pelo Vogal do 

Conselho de Administração da SPMS, 

Artur Trindade Mimoso, reforçou-se a 

diferença que a SPMS faz no panorama 

nacional, no que respeita à contratação 

pública, evidenciado a diversidade e 

importância dos acordos-quadro cele- 

brados e que podem ser utilizados por 

qualquer entidade pública. Referiu, ain-

da, que este instrumento especial e fa-

cilitador de compra não se encontra su-

jeito ao limiar do triénio.

A prioridade da SPMS, ao estabelecer 

AQ de bens e serviços transversais 

passa por garantir a inovação no pro-

cesso de aquisição, em alinhamento 

com as novas tecnologias, integração 

dos sistemas de informação e normas 

de segurança em vigor. 

CONSULTE OS ACORDOS-QUADROS:

Serviços 

de Gestão, 

Inventariação, 

Etiquitagem 

e Reconciliação 

de Ativos 

e Implementação

 de um Sistema 

de Informação na 

Área da Saúde 

Aquisição 

de Televisores 

e Suportes 

na Área da Saúde

Serviços 

de Cloud SaaS 

na Área da Saúde

Serviços 

de Contabilidade 

de Gestão 

e Implementação  

de um Sistema 

de Informação na 

Área da Saúde

AQ-TVS AQ-GIER AQ-CG AQ-CSS

No âmbito da celebração do Acor-

do-Quadro 2017/100 para Prestação 

de serviços de cuidados técnicos res-

piratórios domiciliários, o relatório final 

para efeitos de admissão à fase de ne-

gociação foi publicado no passado dia 

01 de outubro.

A sessão de negociação decorreu no dia 

16 de outubro, nas instalações da SPMS, 

EPE, em Lisboa, com a expetativa de 

garantir os melhores cuidados para os 

doentes.

Este procedimento tem por objeto a 

seleção de cocontratantes para o acor-

do-quadro que permitirá a aquisição 

de Serviços de Cuidados Técnicos 

Respiratórios Domiciliários, possibili- 

tando a prestação ambulatória de ser- 

viços e o fornecimento dos equipa- 

mentos necessários ao doente na sua 

residência, com a finalidade de restaurar 

e manter o seu máximo nível de confor-

to, função e saúde.

Prestação de Serviços 
de Cuidados Respiratórios 
Domiciliários

Sessão de Negociação
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http://spms.min-saude.pt/direccao-de-compras-transversais/#aq-em-vigor
http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2018/10/Dados_Cocontratantes_AQSaaS_AQ_CSS.xlsx
http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2018/10/UAQT2018003_Contabilidade_Gestão_AQ-CG.xlsx
http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2018/10/AQ_Gestão_Ativos_dados_cocontratantes_preços.xlsx
http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2018/10/Dados_Cocontratantes_AQTelevisores_AQ_TVS.xlsx


Realizou-se no dia 09 de outubro, 

em Sevilha, um Seminário sobre Con-

tratação Pública por via eletrónica en-

tre Portugal e Andaluzia, que contou 

com a participação de Artur Trindade 

Mimoso, Vogal Executivo do Conselho 

de Administração da SPMS, EPE.

Seguindo um modelo de debate dinâ- 

mico, este seminário veio dar resposta a 

muitas questões, contribuindo para um 

maior esclarecimento sobre economia 

digital e a importância da utilização das 

plataformas eletrónicas de contratação.

O Vogal Executivo da SPMS, EPE foi um 

dos oradores na mesa-redonda referen- 

te ao tema “Principales retos a tener en 

SEMINÁRIO
“Contratación Pública 
por via electrónica 
entre Portugal 
e Andaluzia”

A SPMS, EPE, representada por Artur 

Trindade Mimoso, Vogal Executivo, par- 

ticipou na conferência realizada no dia 

10 de outubro, em Paços de Arcos, que 

contou com vários dirigentes do setor 

público, para o debate centrado na 

“Tecnologia e inovação na reforma ad-

ministrativa”.

Olhar para a reforma do Estado, quer 

na vertente estrutural, quer no con-

tacto com os cidadãos, foi o ponto de 

partida para esta conferência integrada 

nas “Conversas de Inovação”, espaço 

criado e sob a coordenação do jornal 

Expresso.

Novas soluções tecnológicas, a desma- 

terialização de processos e a transpa- 

rência na informação, ou o futuro dos 

serviços públicos depois da moderni- 

zação administrativa foram alguns dos 

pontos debatidos. 

A SPMS mais uma vez, partilhou ex-

periências e conhecimento, enquanto 

responsável pela transformação digital 

no setor da Saúde.

O debate foi encerrado pela Ministra da 

Presidência e da Modernização Adminis- 

trativa, Maria Manuel Leitão Marques.

cuenta para una actuación comercial 

ibérica en la administración pública”.

Organizada pela Fundação Cajasol e 

a Câmara de Comércio e Indústria Lu-

so-Espanhola (CCILE), com apoio da 

Vortal, esta iniciativa promove a co-

municação e interação entre empresas 

portuguesas e espanholas, nomeada-

mente da região da Andaluzia.

“A saúde tem sido pioneira 
na área das compras públicas 
eletrónicas.”
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IV Encontro Conversas de Inovação
“Tecnologia e inovação  
na reforma administrativa”



Programa 
Nacional 

de Vacinação
No seguimento do cumprimento  

do Programa Nacional de Vacinação 

para 2019, foram rececionadas pro- 

postas, pelo que se encontra a 

ser lavrada avaliação e análise das 

mesmas, com expectativa de noti-

ficação de adjudicação às Institui- 

ções do SNS no decorrer do mês 

de outubro.

No âmbito da celebração do Acor-

do-Quadro para fornecimento de 

bombas de perfusão subcutânea 

contínua de insulina e respetivos con-

sumíveis, às Instituições e Serviços 

do Serviço Nacional de Saúde, e 

após os trabalhos preparatórios 

de análise e revisão, o Concurso 

Público para Celebração do Acor-

do-Quadro encontra-se a aguar- 

dar propostas. 

Acordo-Quadro

Bombas de Perfusão 
Subcutânea de Insulina
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https://www.sns.gov.pt/cidadao/
http://seminariocompraspublicasnasaude.spms.min-saude.pt


Anúncio de procedimento n.º 7196/2018 - Diário da República n.º 170/2018, 

Série II 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de Serviços especializados para a área de Gestão e Serviços de Suporte. 

Anúncio de procedimento n.º 7269/2018 - Diário da República n.º 172/2018, 

Série II 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso público com publicação no JOUE para a celebração de Acordo Quadro para a Prestação 

de Serviços de Arquivo na Área da Saúde.

04.09.2018

Anúncio de procedimento n.º 7291/2018 - Diário da República n.º 172/2018, 

Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para aquisição de Viaturas para a Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1194/2018 - Diário da República n.º 

172/2018, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2018/12.

Anúncio de procedimento n.º 7482/2018 - Diário da República n.º 177/2018, 

Série II 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público com publicidade internacional para aquisição de serviços especializados para o 

projeto UNO. 

Anúncio de procedimento n.º 7481/2018 - Diário da República n.º 177/2018, 

Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviços de higiene sanitária nas instalações da SPMS EPE - Porto (RB), Lisboa (AR61), 

Lisboa (5out125) e CCM-SNS (Maia).

13.09.2018

Anúncio de procedimento n.º 7522/2018 - Diário da República n.º 178/2018, 

Série II

Declaração de retificação de anúncio n.º 240/2018 - Diário da República n.º 

178/2018, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Contracetivos Orais, Profiláticos e Mecânicos, no âmbito do Programa Nacional de Saúde Reprodutiva 

de 2018. 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público com publicidade internacional para aquisição de serviços especializados para o 

projeto UNO.

14.09.2018

06.09.2018

Declaração de retificação de anúncio n.º 230/2018 - Diário da República n.º 

172/2018, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso público para aquisição de equipamentos para infraestrutura do SONHOV2 para o Centro 

Hospitalar São João, EPE e Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE. 

07.09.2018

Anúncio de procedimento n.º 7323/2018 - Diário da República n.º 173/2018, 

Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos de Cópia e Impressão Outsourcing para Instituto 

Nacional de Emergência Médica, I.P. . 

Anúncio de procedimento n.º 7554/2018 - Diário da República n.º 179/2018, 

Série II 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para aquisição de serviços para a realização de campanha “Qual a sua atividade 

física?”, para a Direção-Geral da Saúde. 

17.09.2018

Anúncio de procedimento n.º 7449/2018 - Diário da República n.º 176/2018, 

Série II

12.09.2018

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Aquisição de Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos.
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116320562/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=116307689
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116345849/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=116332153
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108098880/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=41&filtrar=Filtrar&dreId=108090447
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116351575/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=116332153
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116351575/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=116332153
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Anúncio de procedimento n.º 7588/2018 - Diário da República n.º 180/2018, 

Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para aquisição de comunicações de voz em local fixo para a Administração 

Regional de Saúde do Alentejo e Centro Hospitalar de Lisboa Central para o ano 2019.

18.09.2018

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1268/2018 - Diário da República n.º 185/2018, 

Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos, Implementação e Manutenção de VOIP para a 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P.

Anúncio de procedimento n.º 7842/2018 - Diário da República n.º 185/2018, 

Série II 

Anúncio de procedimento n.º 7634/2018 - Diário da República n.º 181/2018, 

Série II 

Anúncio de procedimento n.º 7659/2018 - Diário da República n.º 182/2018, 

Série II

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1251/2018 - Diário da República n.º 

182/2018, Série II 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Fornecimento de Combustíveis Rodoviários para os Estabelecimentos e Serviços do SNS 2019.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviço móvel terrestre para a ARS Alentejo e CHLC.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2018/20.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviços de serviços de arquitetura para gestão de requisitos e pedidos associados ás 

áreas de arquitetura, interoperabilidade e engenharia de sistemas.

19.09.2018

Anúncio de procedimento n.º 7795/2018 - Diário da República n.º 184/2018, 

Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos de Cópia e Impressão e Consumíveis para a 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P..

Anúncio de procedimento n.º 7844/2018 - Diário da República n.º 185/2018, 

Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para aquisição de consumíveis de impressão para a Administração Regional De 

Saúde Do Alentejo, I.P. 

20.09.2018

24.09.2018

25.09.2018

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1269/2018 - Diário da República n.º 185/2018, 

Série II 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Contracetivos Orais, Profiláticos e Mecânicos, no âmbito do Programa Nacional de Saúde Reprodutiva 

de 2018.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1270/2018 - Diário da República n.º 185/2018, 

Série II 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos de Cópia e Impressão Outsourcing para Instituto 

Nacional de Emergência Médica, I.P.

27.09.2018

Anúncio de procedimento n.º 7960/2018 - Diário da República n.º 187/2018, 

Série II 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para aquisição de Viaturas para várias Entidades do Ministério da Saúde.

Anúncio de procedimento n.º 7961/2018 - Diário da República n.º 187/2018, 

Série II 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de Viaturas para o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE.

Aviso de prorrogação de prazo n.º 1278/2018 - Diário da República n.º 187/2018, 

Série II  

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de serviços de higiene sanitária nas instalações da SPMS EPE - Porto (RB), Lisboa (AR61), 

Lisboa (5out125) e CCM-SNS (Maia).
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Anúncio de procedimento n.º 7996/2018 - Diário da República n.º 188/2018, 

Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Acordo Quadro para fornecimento de bombas de perfusão subcutânea contínua de insulina e 

respetivos consumíveis.

28.09.2018

Anúncio de procedimento n.º 8009/2018 - Diário da República n.º 188/2018, 

Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Aquisição de Serviços para o Desenvolvimento da Campanha de “Inverno 

2018/2019” no âmbito do Plano de Contingência Saúde Sazonal - Módulo Inverno da Direção-Geral 

da Saúde.

Declaração de retificação de anúncio n.º 251/2018 - Diário da República n.º 

188/2018, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição de licenciamento Power BI Premium e serviços conexos para a SPMS.
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